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1. Inledning och bakgrund 

Falu Energi & Vatten har genom en dom i Statens VA-nämnd blivit skyldiga att som 

kommunens VA-huvudman bygga ut allmänt spillvatten till området Svartskär/Lisselbo 

i Falu kommun. Därefter har verksamhetsområde för vatten och avlopp inrättats för både 

Svartskär/Lisselbo och Kniva. Därmed kommer Kniva och Svartskär/Lisselbo att 

anslutas till allmän VA-försörjning. Genom projektet kommer även ett nytt 

detaljplanelagt bostadsområde vid Stabergsviken att anslutas. 

Falu Energi & Vatten har tagit fram en ledningssträckning från det befintliga VA-nätet i 

Karlslund och genom sjöförläggning av ledningar för dricksvatten och spillvatten genom 

Runn till Ragvaldsberg. Därefter planeras ledningarna att gå markförlagda resterande 

del söder om Staberg och vidare i huvudsak längs Lisselbovägen ut till Svartskär och 

Lisselbo (se översiktskarta bilaga 1 och bilaga 2). 

2. Berörda vattenområden 

En anmälan om vattenverksamhet enligt 11:e kap § 9 Miljöbalken kommer att lämnas in 

till länsstyrelsen Dalarnas län. I anmälan beskrivs naturvärdesaspekter på grund 

ledningsförläggning i vattenområden (Runn mfl.). De aktuella vattenpassagerna listas 

nedan och finns markerade på karta i bilaga 1 och 2: 

Nr. Plats, beteckning, beskrivning Metod, utförande 

1 Runn Sjöledning, viktning. Styrd borrning vid 

landfästen. Stumsvetsad PE-ledning. 

2 Bäck/dike från Hagtjärnen till 

Stabergsviken (Runn) 

Styrd borrning. Stumsvetsad PE-ledning. 

3 Knivån, söder om Staberg. Styrd borrning. Stumsvetsad PE-ledning. 

4 Bäck från Klockmyran till 

Knivån, Kniva. 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto + elkabel. 

5 Dike från Hyttmyran till 

Knivån, Smedbacken. 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto + elkabel. 

6 Knivån, Lilla Dammen Schakt under befintlig vägtrumma. 

Stumsvetsad PE-ledning + kanalisation för 

opto + elkabel. 

7 Bäck/dike Lisselbo, avvattning 

Mörttjärnen och Lilla 

Acktjärnen 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 

8 Dike Lisselbo Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 

9 Bäck Lisselbo,  Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 
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10 Bäck Lisselbo, i anslutning till 

vägtrumma Lisselbovägen 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 

11 Bäck Lisselbo, servisledning 

norr Lisselbovägen 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 

12 Bäck Lisselbo i anslutning till 

vägtrumma Knektbovägen. 

Tillfällig uppdämning, överpumpning och 

schakt. Stumsvetsad PE-ledning + 

kanalisation för opto. 

 

I de vattenområden som berörs av projektet kommer följande åtgärder utföras: 

1 = Sjöförläggning av VA-ledning och landfästen genom styrd borrning 

Längd: cirka 2 200 m 

Bottenyta: cirka 2 200 m2  

Djup: cirka 2 m i mark och cirka 2-9 m i vatten. 

2 och 3 = Passage under vattendrag genom styrd borrning 

Längd: cirka 100 m vid (2) och cirka 200 m vid (3). 

Bredd: cirka 1,5 m 

Djup: cirka 2 – 3 m under bottennivå 

 

4 – 12 = Schaktning för markförläggning av ledningar (VA+kanalisation för opto). 

Yta: cirka 5 m2 bottenyta per vattendragspassage. 

Djup: cirka 2 m under bottenyta 

Urgrävd volym: cirka 10 – 15 m3 för respektive passage. 

3. Planerad verksamhet och anläggning 

Syftet med projektet är att i enlighet med vattentjänstlagen förse områdena Lisselbo och 

Kniva med allmänna vattentjänster då det krävs att detta ordnas i ett större sammanhang. 

Projektet inbegriper anläggande av: 

1. Överföringsledning för spill- och vatten mellan Karlslund och 

Kniva/Svartskär/Lisselbo 

2. Tre stycken nya pumpstationer för spillvattnet samt två nya 

tryckstegringsstationer för dricksvatten. 

3. Rivning av befintlig luftburen elledning och förläggning av elledning i mark på 

delar av sträckan Staberg-Svartskär. 

4. Förläggning av kanalisation för fiberkabel på sträckan Staberg – 

Svartskär/Lisselbo 
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Överföring är tänkt att ske från befintligt VA-nät vid Karlslund där spillvattenledningen 

ansluts till självfallsledning mot befintlig pumpstation och dricksvattnet till befintlig 

ledning. 

Från området där man ansluter till befintligt nät läggs sedan ledningarna i mark ner till 

Runn. Härifrån till Ragvaldsberg förläggs ledningarna i sjön. I höjd med Stabergsviken 

görs ett avstick till det nyplanerade bostadsområdet. 

Ledningarna rundar sedan Rostudden och angör land i Ragvaldsbergsviken. 

Från Ragvaldsbergsviken går ledningarna i mark först längs vägen. Vid gasdepån vid 

Staberg viker ledningen åt sydväst och rundar genom åker/ängsmark och passerar 

riksvägen söder om Staberg. Ledningarna fortsätter därefter i åker/ängsmark mot Kniva 

och korsar Knivån strax söder om Staberg. Ledningarna går sedan rakt österut över 

åkermark till Kniva där de viker av upp mot Lisselbovägen. Ledningarna följer sedan i 

huvudsak Lisselbovägen ut till Lisselbo där ledningarna viker ner söderut och går 

mellan bebyggelsen och Svartskärssjön. Därefter förgrenar sig ledningarna ut i ett nät i 

området. Sammanfattningsvis gäller att räknat från Lisselbo längst i öster till Karlslund i 

Falun: 

 I Svartskär/Lisselbo anläggs ett ledningsnät med vatten, tryckspill (LTA) och 

självfall och då i huvudsak med självfall. 

 I Lisselbo anläggs en avloppspumpstation. 

 Från Svartskär/Lisselbo förläggs en tryckspill och en vattenledning i huvudsak 

längs med vägen fram till strax öster om Marieberg. 

 Vid Marieberg förläggs en vattenledning samt en självfallsledning för 

spillvattnet fram till en avloppspumpstation direkt söder om husen vid 

Marieberg. 

 I anslutning till avloppspumpstationen vid Marieberg anläggs en 

tryckstegringsstation. 

 Från Marieberg förläggs en vattenledning samt en tryckspill fram till strax 

väster om Lilla Dammen. 

 Från Lilla Dammen förläggs en vattenledning och en självfallsledning för 

spillvattnet över åker- och ängsmark till söder om Staberg. 

 Söder om Staberg anläggs avloppspumpstation. 

 Från pumpstation söder om Staberg förläggs en vattenledning och tryckspill 

över åker/ängsmark/skogsmark till väster om gasdepån. 

 Från väster om oljedepån förläggs vattenledning och självfallsledning för 

spillvattnet genom skogsmark till Ragvaldsbergsviken. 

 Vid Ragvaldsbergsviken anläggs en avloppspumpstation samt en 

tryckstegringsstation. 

 Från Ragvaldsbergsviken till Karlslund förläggs vattenledning samt tryckspill 

som sjöledning i Runn. 
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Ledningssträckningens totala längd från pumpstation i Lisselbo till anslutning mot 

befintligt nät i Karlslund är 8000 m fördelat enligt nedan: 

Markförlagd ledning (grävschakt och borrning)  5 800 m 

Sjöförlagd ledning (Runn)   2 200 m. 

Se ritningar (bilaga 3 – 4) 

På delar av sträckan kommer avverkning av skog behövas för att få ett 10 m brett 

arbetsområde som är det som krävs för genomförandet. 

Förläggning av ledning kommer i huvudsak att ske genom grävschakt. Vid korsning av 

vägar kommer borrning ske (hammarborrning). Likaså kommer borrning göras vid 

korsning av några vattendrag (bäck från Hagtjärn till Runn, sydväst oljedepån, pkt 2 och 

Knivån, söder om Staberg, pkt 3). Här kommer ledningen förläggas schaktfritt i form av 

styrd borrning. Eventuellt kommer även styrd borrning användas för att lägga ledningar 

från strandkant till tillräckligt djup ut i sjön (se principfigur nedan). 

 

 

Källa: http://johanlundberg.se/applikation/landfaste-for-ledningar/ 

 

Både vatten- och tryckavloppsledningar kommer att utföras med tryckklassade PE-rör 

som stumsvetsas för att åstadkomma en homogen ledning. Ledningarna kommer att 

svetsas på land och ändarna pluggas för att sedan som en lång slang bogseras ut längs 

den aktuella sträckningen i sjön. Med jämna mellanrum monteras speciella betongvikter 

som tynger ner ledningarna så att de lägger sig på botten (se bild nedan). 
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Källa: http://www.sjovikt.se 

Vid korsning av övriga vattendrag kommer utförandet ske genom att schaktmassor läggs 

upp som tillfällig vall på uppströmssidan och vattnet pumpas förbi schakten. Efter 

förläggning av ledningarna med ledningsbädd och kringfyllning läggs de befintliga 

massorna tillbaka och botten och slänter återställs. 

Ledningarna förläggs på cirka 2 meters djup för att uppnå frostfritt djup men anpassat 

till terräng. På delar av sträckningen kan sprängning bli nödvändig för att uppnå 

tillräckligt djup. 

4. Tidplan 

Byggstart planeras till sen höst 2017 (november/december), för att därefter pågå fram 

till december 2018. 

Korsning av vattendrag kommer i huvudsak att ske under lågflödesperiod på vintern 

eller sommartid. 

Utläggning av sjöledning kommer att ske antingen från isen under vintern eller från 

vatten under sommartid. Landfästen genom styrd borrning planeras att ske innan 

utläggning av sjöledningarna. 

5. Miljökonsekvenser 

Där schaktning kommer att ske påverkas marken. Dock kommer inte markanvändningen 

påverkas av anläggandet. Vid passage av bäckar och vattenområden kan viss påverkan 

ske på grund av grumling i samband med schaktarbeten.  

Projektet i sig innebär en minskad föroreningsbelastning på vattenområdena 

Svartskärssjön – Knivån – Runn då enskilda avloppsanläggningar kommer att anslutas 
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till den allmänna VA-anläggningen och istället genomgå långtgående rening vid Främby 

avloppsreningsverk. 

Vid eventuellt ledningsbrott på den trycksatta spillvattenledningen i sjön finns risk för 

läckage av avloppsvatten. Sannolikheten för sådant läckage är dock ytterst liten. Detta 

genom att ledningen utförs av PE som är mycket draghållfast och tål höga tryck. 

Ledningen är också en homogen ledning förutom avsticket till det nya området vid 

Stabergsviken. Eftersom ledningen kommer att förläggas genom borrning ut till ett djup 

som gör att hjässan på ledningarna ligger väl under djupast tänkbara isnivå är 

ledningarna väl skyddade.  

För att minimera påverkan på naturmiljön har följande åtgärder och anpassningar 

planerats. 

 Vid landfästena i Runn kommer ledningar förläggas med schaktfri teknik ut till 

det vattendjup där ledningarna kan förläggas på botten. 

 Vid passage av bäck vid Ragvaldsberg direkt sydväst om gasdepån kommer 

ledningarna förläggas med schaktfri teknik. 

 Vid passage av sumpskogsområdet och Knivån med biotopskydd kommer 

ledningarna att förläggas med schaktfri teknik. 

 Vid passage av övriga mindre bäckar och diken med flöde kommer man att 

dämma och pumpa förbi flödet. Efter ledningsförläggningen återställs området 

och dämningen tas bort. 

Mätning och övervakning kommer att ske på både spillvatten och dricksvatten vid 

samtliga vid pump- och tryckstegringsstationerna närmast landfästena. För att övervaka 

och detektera större läckor på spillvattenledningar förses utgående tryckspilledning med 

tryckövervakning och inkommande ledning i uppströms station med flödesmätare. 

Denna flödesmätare fungerar som en bekräftelse på att pumpat spillvatten kommer fram. 

Tryckövervakningen skall kunna detektera en avsliten ledning i vattnet på grund av den 

tryckförändring som sker när ledningens hydraulik förändras och därvid förregla 

(stoppa) pumparna så att utläckage minimeras. En del av spillvattnet i ledningen kan 

dock komma att läcka ut i samband med ett ledningsbrott, normalt dock inte hela 

ledningens volym. Sjöledningens totala fulla volym uppgår till cirka 50 m3 för hela 

sträckan genom Runn. Ledningen behöver inte tömmas för att kunna lagas. Under tiden 

som reparation pågår får slambilar användas för att hämta spillvatten i pumpstationen 

och köra till reningsverket. Reparation av en avsliten sjöledning tar normalt ett par 

dagar. 

6. Tidigare anmälningar och upplysningar 

Falu Energi & Vatten har 2017-08-18 till länsstyrelsen i Dalarnas län lämnat in en 

anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för anläggande av ledningar i enlighet 

med ovanstående beskrivning. 
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7. Vidare arbete och handläggning 

Falu Energi & Vatten har bjudit in berörda markägare till informations- och 

samrådsmöte i form av öppet hus i Kniva Bystuga 2017-09-11 kl 16-19. 

Vi mötet kommer ritningar liksom övriga samrådshandlingar hållas tillgängliga och 

företrädare för Falu Energi & Vatten att svara på frågor. 

Därefter har berörda markägare och rättighetshavare samt av arbetena i vattenområdena 

möjlighet att under 3 veckors tid lämna synpunkter. 

Därefter sammanställer Falu Energi & Vatten dessa synpunkter och lämnar in en 

anmälan om vattenverksamhet i enlighet med 11 kap § 9 miljöbalken till länsstyrelsen i 

Dalarnas län. 
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